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Duurzaam afval inzamelen 

Zo wordt het afval nu bij u thuis opgehaald

Zo gaat het worden vanaf 1 juli 2022 

Wat wordt er van uw 
gft-afval gemaakt? 

Aan het werk in de tuin?

Breng gratis uw groenafval weg!

Vanaf 1 juli nieuwe inzameldagen voor uw afvalcontainers aan huis 

U heeft het vast al gemerkt, uw grijze restafvalcontainer staat minder vaak aan de 

straat dan vroeger. Door het goed scheiden van afval, houdt u steeds minder 

restafval over. Twente Milieu gaat daarom het restafval vanaf 1 juli eens per vier 

weken ophalen. Voor het verpakkingenafval wordt dit eens per drie weken. Daarmee 

houden we de kosten voor het inzamelen van afval zo laag mogelijk en het is ook 

beter voor het milieu. De vuilniswagens van Twente Milieu hoeven immers minder 

vaak te rijden. Het ophalen van het groente-, fruit- en tuinafval (gft) blijft 

tweewekelijks. Dat voorkomt stankoverlast, vooral op warme dagen. 

Het gft-afval van Twentse huishoudens wordt 

door Twente Milieu ingezameld. Twente Milieu 

vervoert het gft-afval naar afvalverwerker 

Twence. Daar wordt het afval omgezet in biogas, 

dat als brandstof kan worden gebruikt. Van het 

afval dat daarna overblijft wordt compost 

gemaakt. Goed gescheiden gft-afval is dus de 

basis voor compost!
Even wennen

Het zal vast even wennen zijn. De container moet misschien op een 

andere dag aan de straat. Ik gebruik daarvoor de handige app van 

Twente Milieu, maar de afvalkalender kan ook geprint worden. Voor 

de meeste inwoners zal het legen van de restafvalcontainer eens 

per vier weken voldoende zijn. Is dit voor u niet zo, kijk dan eens of 

u nog beter uw afval kunt scheiden. Uit analyses blijkt namelijk dat 

er nog veel etensresten in de grijze restafvalcontainer verdwijnen. 

En heeft u meer verpakkingenafval dan u kwijt kunt in uw 

container? Dan kunt u gebruik maken van de verzamelcontainers  

in de buurt van een winkelcentrum. Daar kunt u gratis 

verpakkingenafval naartoe brengen, net als glas en textiel. 

Goed afval scheiden levert geld op

Afval inzamelen kost een gemeente veel geld. Jaarlijks is er een  

post van 3,2 miljoen euro in de gemeentebegroting opgenomen. 

Daarnaast levert goed gescheiden verpakkingenafval geld op.  

De verpakkingen gaan naar een verwerker waar ze worden 

gerecycled tot nieuwe verpakkingen of mooie producten. Dit kan 

een gemeente € 245 per ton opleveren. Hoe hoger de inkomsten 

van verpakkingenafval, hoe lager we de kosten voor afvalinzameling 

kunnen houden. Gelukkig weten de meeste inwoners welke 

verpakkingen in de oranje container mogen. Maar ook daar valt nog 

winst te behalen. Er wordt nogal wat verpakkingenafval afgekeurd 

doordat er veel afval in zit dat er niet bij hoort. Voor afgekeurd 

verpakkingenafval krijgt de gemeente geen geld, maar moeten we 

juist betalen om het te laten verwerken. Deze kosten kunnen 

oplopen tot € 145 per ton.

Samen voor een schone leefomgeving

Om onze gemeente schoon te houden en de kosten zo laag 

mogelijk te houden, dragen we samen de verantwoordelijkheid. Als 

gemeente voorzien we in allerlei middelen, zoals afvalinzameling, 

verzamelcontainers en een Milieupark. We hebben úw hulp nodig 

om goed met onze leefomgeving om te gaan. Laten we samen onze 

gemeente steeds duurzamer maken! 

Groenafval is afval uit uw tuin dat te groot of te zwaar is voor uw groene gft-container. 

Denk hierbij aan snoeiafval, kluiten, wortels/stobben en takken. 

Gratis wegbrengen

U kunt jaarlijks gratis 1000 kilo groenafval wegbrengen naar het Milieupark. 
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Wat mag er bij het 
gft-afval?
 
In de groene gft-container mag groente-, fruit- en tuinafval. 

Daaronder vallen ook etensresten. Scan de QR-code of ga naar 

www.twentemilieu.nl/gft en kijk wel afval er bij gft mag.

 

Los in de container

Gooi het gft-afval het liefst los in de container. Op die manier kan 

het gft het beste verwerkt worden. Toch niet los in de container? 

Gebruik dan een zakje met kiemlogo; deze is biologisch 

afbreekbaar. Andere zakjes zijn niet toegestaan, omdat het de 

verwerking lastiger maakt.

Restafval
Tweewekelijks

Restafval
Vierwekelijks

Gft-afval
Tweewekelijks

Gft-afval
Tweewekelijks

Verpakkingen
Tweewekelijks

Verpakkingen
DriewekelijksWilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws in uw gemeente? 

Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief

Wethouder Harry Scholten: “Tijd voor een volgende 
stap naar nog duurzamer afval inzamelen!”



Tarief per 10 kilo 

Het afval dat gebracht wordt, wordt gewogen op de weegbrug. 

Een deel van de afvalsoorten kan gratis gebracht worden, voor 

het overige betaalt u €1,50 per 10 kilo. 

Op www.hofvantwente.nl/afval/milieupark-hof-van-twente leest 

u welke afvalsoorten u gratis kunt brengen en waarvoor u moet 

betalen. Ook vindt u hier de openingstijden. 

Milieupas 

Voor toegang tot het Milieupark heeft u een milieupas nodig. 

Heeft u geen milieupas? Vraag er dan één aan via de gemeente 

Hof van Twente: 

www.hofvantwente.nl/afval/milieupas. Voor het aanvragen van 

de milieupas heeft u DigiD nodig. 

Alleen betalen met pin!

Brengt u afval waar u voor betaalt? Vergeet dan niet uw pinpas. 

U kunt alleen met pin betalen.

U kunt zelf uw (grof) afval wegbrengen naar het Milieupark 

in Goor. Hiervoor heeft u een milieupas nodig. 

Inwoners met een chronische ziekte die daardoor veel medisch afval hebben, kunnen bij de gemeente  

een tegemoetkoming aanvragen. Medisch afval is bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal 

en dialysemateriaal. U kunt een tegemoet koming aanvragen bij de gemeente via telefoonnummer 

0547 -85 85 85 of via www.hofvantwente.nl/afval/tegemoetkoming-medisch-afval. 

Afval wegbrengen naar Milieupark Hof van Twente 

Verpakkingen weggooien. Zo doet u dat! 

Wat mag er niet bij verpakkingen?
Tegemoetkoming voor medisch afval 

Check of het klopt wat u in de verpakkingencontainer stopt! 

Is de verpakking van 
plastic, blik of een 

drankenkarton en is 
het bedoeld om maar 

1x te gebruiken?

Is de verpakking 
leeg? Helemaal 

schoon hoeft niet.

Is het geen 
uitzondering?

Uitzonderingen zijn: piepschuim, 
hard kunststof, spuitbussen, 

kitkokers en verfblikken.

Kunt u de vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan mag het in de verpakkingencontainer!

Voorbeeld Waar hoort het wel thuis?

Piepschuim Milieupark of bij het restafval

Speelgoed (hard kunststof) Milieupark of bij het restafval

Tuinstoel (hard kunststof) Milieupark 

Plastic emmer (hard kunststof) Milieupark of bij het restafval

Spuitbus Restafval

Kitkoker Restafval

Verfblik Milieupark (met restje) of restafval (leeg)

Fruitnetje Restafval
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Kijk op uw afvalkalender voor de 
ophaaldagen! 

Kijk op uw persoonlijke afvalkalender voor de 

nieuwe ophaaldagen die vanaf 1 juli gelden. Tot 1 

juli kunt u de containers aan straat blijven zetten 

op de dagen die u nu gewend bent.

De afvalkalender is beschikbaar in de Twente 

Milieu app of op www.twentemilieu.nl. Via de 

website kunt u een afvalkalender downloaden en 

printen. Let op! Als u ervoor kiest om de 

afvalkalender te printen, houdt u er dan rekening 

mee dat er tussentijds iets kan veranderen.  

Papieren afvalkalender aanvragen

Kunt u de afvalkalender niet met de Twente 

Milieu app of op www.twentemilieu.nl 

raadplegen? Misschien heeft u een goede buur, 

familielid of kennis die de afvalkalender voor u 

wil printen. Is dit niet mogelijk, dan kunt u een 

papieren afvalkalender aanvragen bij de 

Klantenservice van Twente Milieu door te bellen 

naar 0900 – 85 20 111 (op werkdagen tussen 

08.00 en 17.00 uur, lokaal tarief).

1. Maak uw verpakkingen zo leeg

mogelijk voor u ze weggooit.

2. Vouw uw drinkpakken plat voor u 

ze weggooit, dan raakt uw 

verpakkingencontainer minder snel 

vol. Dop er weer op en klaar bent u!

3. Gebruik geen zakken maar doe 

verpakkingenafval los in de container, 

dan kunt u meer afval kwijt. 

Uw plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken zijn waardevol. Hoe beter u ze scheidt, hoe meer verpakkingen een tweede leven krijgen. 

Maar hoe vult u uw verpakkingencontainer met zoveel mogelijk verpakkingen? Nou, zo doet u dat

1. Leeg 2. Plat 3. Hup, zo in de bak!

Twente Milieu app

De Twente Milieu app is 

beschikbaar voor smartphones 

en tablets met iOS en Android 

en is de downloaden in de App 

of Play Store. 

• Kijk eens op de verpakking zelf of er icoontjes opstaan die aangeven in welke container iets moet

• Lever grote en kleine plastic flessen in voor statiegeld. Ook statiegeld op blik zit eraan te komen

Tips


